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ZMYWANIE WYKWITÓW WAPIENNYCH 
SYMBOL pH 

DS-10 1 

 
 Preparat na bazie kwasów nieorganicznych do usuwania wykwitów wapiennych z kostki 

brukowej- betonowej, cegły, klinkieru. Zawiera kwas solny. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- kostka brukowa, cegła, klinkier, 

- elewacje, fasady, parkany. 

 

SKŁAD: 
kwas chlorowodorowy < 22%, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.  

Przed zastosowaniem produktu zabrudzoną powierzchnię zamieść i dokładnie nasączyć wodą. Nanieść 

roztwór: 100 ml/ 1 l wody - na powierzchnię, odczekać około 5 minut, przeszorować szczotką. Zmyć 

powierzchnię bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby powtórzyć operację. W 

przypadku powierzchni barwionych, przed zastosowaniem wykonać próbę trwałości barwy. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Uwaga 

 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Może powodować korozję metali 

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

Przechowywać pod zamknięciem. 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 


